
 

XVII. évf. 1. sz. A Kossányi József Alapiskola és Óvoda lapja  

2017. december 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer…, sőt nem is egyszer, 

tizenegyszer- és ez nem mese: a szentpéteri Kossányi József 

Alapiskola és Óvoda idén is „csinálta a fesztivált" – a 

Mesefesztivált! 
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Nekrológ 

 

2017. szeptember 1. Szomorú és 

felfoghatatlan esemény történt ezen a napon. 

Egy olyan ember, kolléga, barát hagyott itt 

minket örökre, aki rövid élete alatt tetteivel, 

munkájával, talpig becsületes hozzáállásával 

kivívta környezete - a diákok, szülők, kollégák 

szeretetét, elismerését és megbecsülését. Olyan 

ember távozott az élők sorából, aki szerette a 

munkáját, és szabadidejét is hajlandó volt 

bármikor feláldozni a közösségért. 

Intézményünk, a szentpéteri Kossányi József 

Alapiskola több mint 15 esztendeig volt a 

második otthona, mihez mindig hű maradt. 

Több mint 10 éven keresztül töltötte be az 

igazgatóhelyettesi posztot. Kifogyhatatlan 

optimizmusa, tenni akarása és munkabírása 

hatalmas segítség volt abban, hogy iskolánk ez 

idő alatt képes volt fejlődni. A tanári hivatást, a 

tanítást - nevelést mindennél többre becsülte és 

szerette.  Amikor a kíméletlen betegségéből 

elsőre sikerült kilábalnia és egészsége engedte, 

egy percig sem gondolkodott, azonnal jött 

vissza tanítani. Ennek a hivatásszeretetnek, és 

annak, hogy meg tudta találni a közös hangot a 

tanulókkal, volt köszönhető, hogy diákjai az 

iskola elvégzése után is örömmel jöttek utána 

akár csak egy beszélgetésre vagy egy jó 

tanácsért.      

És ne feledjük, Dénes barát is volt, akire 

mindig lehetett számítani. Nemcsak akkor, 

amikor szórakozásról volt szó, hanem akkor is, 

amikor a barátságot tettekkel kellett bizonyítani, 

vagy amikor építő kritikát, saját véleményt 

kellett megfogalmazni, felvállalni.   

Halála határtalan űrt hagy maga után. 

Hiányát örökké érezni fogják a diákok, a szülők, 

kollégái és jómagam.  

Emlékét örökké őrizni fogjuk. Nyugodj 

békében!      

 
Bukovszky János    

 

 

 

Mgr. Bóna Dénes 

(1977 - 2017) 
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Emlékezünk… 
 
2001-ben került Bóna Dénes a szentpéteri alapiskolába, 

ahol először tanár, majd igazgatóhelyettes lett. A sors akaratából 

az iskola volt az első és egyben utolsó munkahelye.   

Talán azért is maradt itt, mert nemcsak a munkahelyét, 

hanem a gyerekeket és a munkatársait is nagyon szerette. 

Mindenki, aki ismerte a tanár urat, egy jószívű, kedves, megértő, 

szókimondó személyt látott benne. Ugyanakkor megbízható és 

segítőkész is volt. Segített a technikai dolgokban, a májusfa 

felállításában, a tábortüzek elkészítésében, a tornatermet és az 

iskolát összekötő folyosó építésében, és még nagyon sok másban. 

Sokat tett az iskolánkért. ,,Jó volt vele dolgozni. Amiben tudott, 

segített.’’- mondta volt gondnokunk, Pócs Sanyi bácsi. Bóna 

Dénes tanár úrnak mindig megvolt a saját véleménye, és azt ki is 

merte mondani. Bukovszky János igazgató úr bizalmát teljesen 

elnyerte a kezdettől szimpatikus tanár. ,,Jó volt vele beszélgetni. 

Amikor kilencedikeseim voltak, és háromnapos 

osztálykirándulásra mentünk, mindig ő jött velem. Kitűnően el 

tudott mókázni a gyerekekkel.’’ - mondta Lacza Aranka tanító 

néni, ami teljesen igaz.  

Mindig törődött az emberekkel. Ha valakin látta, hogy 

valami nyomja a lelkét, akkor odament hozzá, és addig 

kérdezgette, amíg ki nem jöttek belőle a szavak. ,,Szerintem a 

kedvenc játéka a barkochba volt, mert amikor órát helyettesített, 

és bejött, azt kellett játszanunk.’’ - mesélte Zsidek Orsolya. ,,Az 

óra elejét néha beszélgetéssel töltöttük el. Mikor elkezdtük a munkát, így szólt: Hölgyeim és 

hölgyeim! Vagy: Na, pelenkások!” 

 A gyerekek akkor még nem nagyon tudták, hogy a tanító bácsi beteg, és az állapota egyre 

jobban romlik. Többször is műtötték, de a javulás csak átmeneti volt. A kezelések után, amint lábra 

tudott állni, bement az iskolába, és minden érdeklődését a munkára, a diákokra fordította. Sajnos, 

eljött az az idő, amikor a betegsége súlyosabbá vált, s a tanító bácsi nem jött többé az iskolába… 

Többen szerették volna látni a tanító bácsit, de ő senkinek sem engedte meg a látogatást. Talán azt 

akarta, hogy mindenki arra az emberre emlékezzen, aki az iskolában volt egészségesen és boldogan, 

nem pedig arra, aki már az élettől búcsúzik.  

Ma már csak szép emlékek, könnyes szemek és kimondhatatlan fájdalmas szavak maradtak. 

,,Akkor a legrosszabb, amikor tudjuk előre, hogy mi fog történni.’’ - sóhajtotta az igazgató úr. ,,A mai 

napig igazságtalannak tartom, ami történt, bár tudom, hogy ilyen súlyos betegség után így kellett 

lennie.’’- mondta nekünk Kajan Anikó tanító néni. ,,Főleg a mosolygós arcára emlékszem, ami örökre 

bennem marad.’’ - mondta Lacza Aranka tanító néni. ,,A mosolygós, sajátos humorú, nagy tudású, de 

végtelen szerény Bóna tanító bácsi emléke jelenik meg előttem, ahányszor belépek a kémikumba, és 

megpillantom a tábla mellett a vállfán lógó fehér köpenyét. Látom, ahogy a kémiaóra előtt a diákok 

felsorakoznak, és várják a tanító bácsit, aki már a csengetés alatt fehér köpenyében a tanítványai elé 

áll. Csendesen, de határozottan, hangoskodást, rendetlenséget nem tűrve vezette a gyerekeket fel az 

emeletre, a kémikumba. A másik pillanatban pedig bevillannak a közös osztálykirándulások emlékei. 

A párkányi és a pati fürdőben, ahogy úszott, röplabdázott a gyerekekkel, majd a szálláson a kártya 

partik vagy a jóízű beszélgetések jutnak eszembe. Segítőkészsége számomra példaértékű, nagyon 

sokat köszönhetek neki. Ha segítségre szorultam, készségesen és nagy türelemmel fordult hozzám. 

Emléke legyen áldott.’’ - emlékezik vissza Csalava Gizella tanító néni. ,,Mindig a jók mennek el 

először, és a rosszak maradnak.’’ 

Mindannyian vegyünk példát Bóna Dénes tanító bácsiról. Emlékezzünk meg az 

igazgatóhelyettesről… a tanárról… a munkatársról… a barátról... egy valóban igaz emberről. 

Készítette: Zsidek Dóra, Zsidek Orsolya, Valakovič Mária és Varga Renáta 
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„A jó tanár egy olyan új világot nyit egy 

gyerek számára, amelyet az sosem felejt el.” Nekünk az 

alapiskolai osztályfőnökünk éppen ilyen volt. Már az első 

pillanatban tudtuk, mikor mellénk állt szeptember 1-én, 

hogy élmények sora vár ránk. Az elejétől kezdve, amint 

bemutatkozott az osztályfőnöki órán, mindegyikünk 

megszerette, pedig még nem is ismertük őt. Szerettük a 

humorát, mindig jókedvűen tanított, énekeltünk vele 

gyerekdalokat, de még Tankcsapdát is. Ha kellett, szigorú volt, viszont éreztük, hogy szeret 

bennünket. Ő volt a bizonyíték arra, hogy egy szigorú tanár is lehet szerethető. Az iskolán kívül is 

szívesen foglalkozott velünk szabadidejét feláldozva: délutáni focimeccs, mozizás, biliárdozás, 

strandolás illetve egyéb hóbortjainkhoz is csatlakozott (pl.: Dinis Bagázs). Motivált minket, hogy 

tánccsapatot alakítsunk, emlékül ajándékba egy DVD-t kaptunk, melyen megtekinthető a legtöbb 

előadásunk. 

A ballagás napján sajnáltuk mi és ugyanúgy ő is, hogy búcsút kell vennünk egymástól. 

Mindenkinek a saját szerencséjén múlik, hogy milyen pedagógust kap. Mi biztosan kijelenthetjük, 

hogy a legjobbat kaptuk. Bármikor számíthattunk rá az alapiskola befejezése után is. Inkább barátként, 

mint volt diákjaiként fogadott minket akár otthonában is. Nem csalódtunk az első benyomásunkban, 

élmények sora bizonyítja ezt. 

Ő az a személy, akit elfelejteni nem lehet és nem is fogjuk! 

Mgr. Bálint Angelika, Mgr. Kovacsics Boglárka – volt tanítványok 
 
Bóna Dénes tanító bácsi az iskolánkban töltött első tanévben interjút adott az akkor induló 

Suli-buli /I. évf. 2. sz./ újságnak, amelyben Jakab Erika 7.o. tanuló kérdéseire válaszolt.  

 
Ugyanebben a tanévben a Diákönkormányzat tagjai szavazást szerveztek a felső tagozatos 

diákok körében, melyben felmérték a tanulók véleményét az őket oktató pedagógusokról. Ezen 

felmérésben az összesített szavazatok alapján a tanító bácsi a „legmegértőbb“, „nagy tudású“, 

„bizalomkeltő“ és „legigazságosabb“ címeket érdemelte ki, szerezte meg az egyes osztályokban. 

Kajan Anikó 
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Eseménynaptár 
 szeptember 

 
9. 4.   Ünnepélyes tanévnyitó   

 Ökumenikus istentisztelet  

9. 12.          Szülőik – Előadás /Strédl Teréz 

      előadása/  

9.28.      Mezei futás /Komárom/        

9.29. Atlétikai nap -Izsa   

9. 30 Szüreti ünnepség – gyerekek 

 fellépése          

október 
 

10.5-6.  Szombathelyiek látogatása    

10.6.     Aradi vértanúk –  

    megemlékezés   

10.9. Népi játék napja  

10.10-11.    Papírgyűjtés  

10.12.             Előadás – egészséges  

         életmódról  

10.19. Szombathelyi vetélkedő  

10.20.       Tollaslabda  

10.23.      Megemlékezés Budapesten  

10.23-27.        Kossányi-hét   

10.23.          Lövészet   

10.30-31.        Őszi szünet  

november 
 

11.2-3. Pályaválasztási napok  

11.3. Rákóczi Szövetség: az elsősök 

támogatásának átadása  – Perbete  

11.6. Floorball-fiúk  

11.7. Floorball-lányok  

11.9. Lövészet – kerületi  

11.8-9.    Kincskeresők - DSZ  

11.8-10. IBobor  

11.11     Pislákoló Mécses  

 Vetélkedő - Búcs  

11.15. sakk  

11.16. Ki a vagány a vidéken?  

11.16. Foci - Deáki  

11.21.     asztalitenisz  

11.22.     Tesztelés5  

11.23              asztalitenisz  

11. 24.            Kulcsár Szavalóverseny - 

Pozsony  

     lövészet /kerületi/  

11.27.      lövészet /járási/  

11.30     Kossányi Kupa 

december 
 

12. 1.  Mesefesztivál 

Ki a vagány a vidéken? - 

táncverseny  

12. 6.   Mikulás  

12.11.  Tanulmányi kirándulás – 

Bodies  

12.12.  Röplabda  

12. 13.    Feszty-vetélkedő – Ógyalla     

12. 13-14.  Pitagorasz – mat. verseny 

12.14.  Feszty Kupa  

12. 21.  Karácsonyi kézműves 

foglalkozás  

12.22.  Karácsonyi szünet   



 

6 
 

Kossányi-hét 

      

Iskolánk 

jeles 

eseményei 

közé 

tartozik a 

névadója tiszteletére rendezett ünnepségsorozat, 

melyre idén 2017. október 23-tól 27-ig került sor. 

Mint minden évben, idén is rendezvények és 

versenyek gazdag választéka tette emlékezetessé 

ezt a hetet. A tradíciónak megfelelően minden 

évben Kossányi József, az iskola névadója 

szobrának megkoszorúzása jelenti a rendezvény 

kezdetét. Iskolánk igazgatója, RNDr. 

Bukovszky János ünnepi beszédében Kossányi 

József munkásságáról beszélt, aki a magyar 

kisebbség költőjeként is követendő példaként 

szolgál az utókor számára, illetve október 23-a 

lévén méltatta az 1956-os 

forradalom eszméit is. A Búcsi 

Babamúzeum 

vendégkiállításának 

megnyitója méltó kezdete volt 

az egész hetes 

rendezvénysorozatnak.   

  Sokéves hagyomány, 

hogy különböző 

sportrendezvények és 

sportversenyek is gazdagítják az ünnepi hetet. A 

zumba, a tollaslabdaverseny, az asztalitenisz-

verseny vagy a családi sportverseny, az egyéni 

ügyességi versenyek az évek folyamán egyre 

ismertebbé és 

népszerűbbé váltak 

nemcsak a helybeli 

diákok számára, 

hanem az iskola 

öregdiákjai, a 

sportot kedvelő 

ifjúság, a szülők 

körében is. Minden 

győztesnek 

gratulálunk!  

 A rendezvénysorozat 

szerves része az 

egészséges életmódra 

nevelés. A felső tagozatos 

diákok Gáspár Károly 

filmvetítéssel 

egybekötött drogmegelőző előadásán, illetve 

beszélgetésén vettek részt. Továbbá az 5. és 6. 

osztályosok gyakorlati foglalkozáson voltak 

„Lelki egészség-testi egészség” címen. 

Faliújságot és prezentációkat készítettek az 

egészséges életmódról, a helyes táplálkozás 

szabályairól, a higiéniai szokásokról. Az alsó 

tagozatos tanulók vetélkedőn mérték össze 

tudásukat az iskolával és az egészséggel 

kapcsolatos kérdésekben. Akik a legjobban 

teljesítettek, jutalomban részesültek.  A szerdai 

salátakészítés során az iskola ebédlője nyüzsgő 

méhkassá változott, ahol kicsik és nagyok együtt 

készítették a finomabbnál finomabb zöldség- és 

gyümölcssalátákat, melyeket el is fogyasztottak. 

A legfinomabbakat, legmutatósabbakat, 

legegészségesebbeket díjazták. A tanulók a nap 

folyamán megismerhették a méz jótékony hatását, 

a méhek titokzatos életét is.   



 

7 
 

2017. október 26-án került sor a már 

hagyományos Kossányi József Vers- és 

Prózamondó Versenyre, melyen 10 iskola 70 

diákja vett részt. Perbete, Hetény,  Ógyalla, Búcs, 

a komáromi Eötvös Utcai Magyar Tannyelvű 

Alapiskola valamint a Jókai Alapiskola tanulói,  a 

deáki és a nagykéri alapiskola  szavalói 

mérettették meg magukat,  a szombathelyi 

Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola 

diákjai pedig már nemzetközi jelleget adtak e 

közkedvelt szavalóversenynek. A szakavatott 

zsűri Gál Tamás és Kiss Szilvia színészházaspár 

volt, akik rendszeres vendégei az iskolának. Idén 

a versenyzők magas létszáma miatt két 

csoportban zajlott a verseny, így a Komáromi 

Jókai Színház két kiváló művésze, Fabó Tibor és 

Majorfalvi Bálint is a zsűri tagjai lettek. 

A Kossányi József Vers- és Prózamondó 

Verseny aranysávosai: 
I.kategória – vers 
1. Bukovszky Borbála – Kossányi AI Szentpéter 
2. Demeter Shea Alexa – Eötvös Utcai AI 

Komárom 
 3. Maczkó Fanni - Eötvös Utcai AI Komárom 

I.kategória –próza 
1. Fónad Lili - Eötvös Utcai AI Komárom 

 2. Szalóczi Boglárka – AI Deáki 
 3. Németh Sára – Reményik ÁI Szombathely 

II.kategória – vers 
1. Baros Dániel – AI Deáki 
 2. Matovič Anna – Feszty AI Ógyalla 
 3.Horváth Boglárka – Reményik ÁI 

Szombathely 

II.kategória – próza 
1. Horváth Lisa - Eötvös Utcai AI Komárom 
 2. Méhes Gergő – Jókai AI Komárom 
 3. Szalóci András – AI Deáki 
III.kategória – vers 
1. Hlinka Igor – AI Perbete 
2. Bukovský Dorottya – AI Deáki 
3. Jancsík Dóra - Eötvös Utcai AI Komárom 

III.kategória – próza 
1. Rancsó Kamilla – Tarczy AI Hetény 
2. Jóba Zoltán – Feszty AI Ógyalla 
3. Molnár Ferenc – Feszty AI Ógyalla 

A rendezvénysorozat állandó részét 

képezi már évek óta az általános ismereteket 

igénylő műveltségi vetélkedő, melynek 

színvonalát magasra emeli az a nagyfokú 

érdeklődés, minek eredményeképpen nem csak a 

régió iskolái kapcsolódnak be a 

megmérettetésekbe, de távolabbi vidékről is 

érkeznek iskolások. Idén Búcs, Ógyalla, Mocs és 

Deáki alapiskolája fogadta el a szentpéteriek 

meghívását. A műveltségi vetélkedőben összesen 

hat csapat mérte össze tudását. Az eredmény a 

következő lett: 

1.szentpéteri Kossányi József AI és Óvoda - A 

csapat 

2.ógyallai Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda 

3.Dunamocsi Alapiskola 
A pénteki nap záró rendezvénye a 

délutáni ünnepi műsor volt, melynek a helyi 

kultúrház adott otthont, ahová összesereglett a 

falu apraja-nagyja. Mint minden évben, idén is 

megjelent körünkben Kossányi Katalin, 

névadónk lánya. RNDr. Bukovszky János, az 

alapiskola igazgatója köszöntötte nem csak a 

helybelieket, de a rendezvényre ideérkezett 
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vendégeket is. Az ünnepi műsorban fellépett a 

helyi alapiskola irodalmi színpada, akik Kossányi 

Józsefre emlékeztek, valamint az 1956-os 

forradalmat megjelenítő zenés előadásukkal 

megidézték a kor szellemét. A műsor fellépői 

voltak az óvodások, az iskola énekkara, a Kis 

Bokréta és a Bokréta néptánc csoportok és a 

szombathelyi Reményik Sándor Evangélikus 

Általános Iskola néptáncosai.  

Mgr. Bukovszky Nóra

Kossányi - rajzverseny 
 

      Iskolánkban már hagyománnyá vált a 

Kossányi-hét keretében megrendezett 

rajzverseny. Ebben az évben a verseny feltételei a 

következőek voltak: 

Illusztrációkat kértünk Kossányi József verseihez, 

A3-as méretben, melyek szabadon választott 

technikával készülhettek.  

1. kategória: az alapiskola 1-4. osztálya 

Versek: Dal Édesanyámnak – Szentpéter - 

Árgyélusmadár szendereg 

2. kategória: az alapiskolák 5-9. osztálya 

Versek: Tavaszi vizek éneke - Mesélj, mesélj 

nagyanyó!... - Örök Magyarország… 

A versenyre 8 iskola nevezett be, 123 alkotással. 

A zsűri elnöke Svitek György, az Ógyallai 

Művészeti Alapiskola igazgatója volt. A zsűri 

tagjai Zsapka Mária, a művészeti alapiskola 

tanítónője és Ádám Szilvia a Czafrangó 

Művészeti Alapiskola tanítónője voltak. Az 

igazgató úr elmondása szerint a rajzok minősége 

sokkal jobb volt, mint az előző években, így a 

döntés nagyon nehezen született meg.  

I. kategória: 

1. hely: Pócsa Erik – Kossányi J. Alapiskola és 

Óvoda Szentpéter 

2. hely: Dufek Lara – Tarczy L. Alapiskola 

Hetény 

3. hely: Kovács Natália – Feszty Á. Alapiskola 

Ógyalla 

4. hely: Füle Benedek – Kossányi J. Alapiskola 

és Óvoda Szentpéter 

Különdíj: Csanádi Kamilla – Kossányi J. 

Alapiskola és Óvoda Szentpéter 

II. kategória: 

1. hely: Hovány  Dóra – Tarczy Lajos 

Alapiskola Hetény 

2. hely: Zsidek Dóra – Kossányi J. Alapiskola 

és Óvoda Szentpéter 

3. hely: Kajan Dóra – Kossányi J. Alapiskola és 

Óvoda Szentpéter 

4. hely: Tornóczy Marianna – Feszty Árpád 

Alapiskola Ógyalla 

Különdíj: Korbel Erika – Kossányi J. 

Alapiskola és Óvoda Szentpéter 

A díjátadóra 2017. október 27-én, 11,30 órakor 

került sor iskolánk Kossányi-termében, ahol is 

minden győztest diplommal és szép tárgyi 

jutalommal ajándékoztunk meg. 

                                                                                                      

Pócsa Ágnes 

↓Szentpéter – Pócsa Erik rajza, Örök Magyarország – Zsidek Dóra és Kajan Dóra rajzai↓ 
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Mesefesztivál 
A korábbi évek hagyományához hűen a 

szentpéteri Kossányi József Alapiskola és Óvoda 

a múlt héten rendezte meg a két napon át tartó 

mesefesztiválját november 30. és december 1. 

között. A két nap alatt több száz érdeklődő vett 

részt a 11. alkalommal megrendezett 

Mesefesztiválon, melyen a résztvevők idén a 

honfoglalással kapcsolatos programokon vehettek 

részt. 

A korábbi évek hagyományához hűen az 

első napon az iskola alsós tanulói meseolvasó 

versenyen vettek részt. Természetesen a 

felolvasandó szövegek témája is a honfoglalás, a 

magyarok eredete volt. Az elődöntőn 

továbbjutottak a döntőn bizonyíthattak újra.     

A „legmesésebben“ olvasó tanulók:                                                                               

2.osztály: Bukovszky Borbála                    

3.osztály: Csóka Zoé 

4.osztály: Szabó Natália                                                                                                  

        A Mesefesztivál második napján délelőtt 

a kultúrházban folytatódott a fesztivál, ahol 

elsőként Kovács Csomor Endre tartott rendhagyó 

történelemórát a honfoglalás kori viselettel, 

fegyverzettel kapcsolatban. A legkisebbek 

örömére még ki is próbálhatták a bemutatott 

korhű tárgyakat!         

Majd következett az egész héten 

megszerzett ismeretek próbája. A tanulók 

vetélkedőn bizonyíthatták, mennyi mindent 

megtanultak őseink szokásairól, életmódjáról és 

eredetmondáinkról. A legügyesebb csapatok el is 

nyerték méltó jutalmukat!        

        A délelőtti program kézműves 

foglalkozással folytatódott, melyen a gyerekek 

bőrből és agyagból alkothattak. Készült nyaklánc, 

karkötő, sőt még agyag tarsolylemez is.     

        A hagyományokhoz hűen ezek után 

amatőr színjátszó csoportok léptek színpadra. 

Négy színvonalas produkció vette birtokba a 

színpadot. A perbetei színjátszók két előadást 

hoztak. A kicsik Az aranyszőrű bárány című 

mesével, a nagyok zenés darabbal készültek, ők 

Rómeó és Júlia tragédiáját varázsolták a 

színpadra.  A „kossányisok˝ magyarországi 

testvériskolája, a szombathelyi Reményik 

Sándor Evangélikus Alapiskola A három 

bugyuta legény című mesét adta elő, fergeteges 

néptáncbetétekkel színesítve. A szentpéteriek 

modern darabja elgondolkodtatta a nézőket a 

telefonhasználat pozitív, illetve negatív 

hatásairól.   

        Mint az előző 

években, a falu gazdasszonyai 

idén is bizonyíthatták 

pogácsasütő tudományukat. A 

„bírálóbizottság” Szabó 

Angelika pogácsáját tartotta a 

legfinomabbnak.   

  A sikeres délutánba 

csúszó programok után a nap 

igazi fénypontja azért 

mégiscsak az esti előadás volt. 

Az est leszálltával megtelt a 

kultúrház, ahová a 

Szigetszentmiklósi Sziget 

Színház látogatott el 

Honfoglalás című 

fergeteges rockoperájával. Előadásuk még 

emlékezetesebbé tette a napot, amiről Szentpéter 

apraja-nagyja beszélni fog. Sajnálhatja, aki 

lemaradt róla!   Mgr. Bukovszky Nóra           

A Mesefesztivál évről évre népszerűbb, színesebb, színvonalasabb programsorozat, 

amely tartalmas kikapcsolódást nyújt gyermeknek, felnőtteknek egyaránt!  A szervezők már 

most készülnek a következőre! 
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Határtalanul… 

 Immár öt éve tartó barátság fűzi 

iskolánkat a szombathelyi Reményik Sándor 

Evangélikus Általános Iskolához. Kapcsolatunk 2012 júniusában 

kezdődött, amikor is a magyarországiak baráti szálak kiépítése 

céljából meghívták intézményünk tanárait a június 4-ei Trianon-

hónap című rendezvénysorozatuk nagyszabású kezdő ünnepségére. 

Sátory Károly igazgató úr szívélyesen fogadott minket, s 

a kölcsönös bemutatkozás után elkezdődött az aktív 

kapcsolatépítés és együttműködés iskoláink között. Azóta 

évente két alkalommal mindig találkoznak diákjaink és a 

tanári kar egy része. Ősszel a szombathelyiek jönnek 

Szentpéterre, hogy ismerkedjenek a felvidéki kulturális és 

történelmi értékekkel, június elején pedig mi látogatunk el 

hozzájuk a Trianon - emléknap alkalmából. Természetesen 

mindkét alkalommal számos közösségi program is 

hozzájárul ahhoz, hogy tanulóink is megismerkedhessenek 

és barátkozhassanak egymással. Legutóbb mi láttuk 

vendégül a szombathelyi iskolásokat, október 5-6-án 

jártak Szentpéteren. A helyi nevezetességek megtekintése 

mellett jutott idő az önfeledt szórakozásra is, s egy közös 

rendezvényen együtt emlékeztünk az 1848/49-es 

szabadságharc hőseire, az aradi vértanúkra.   

 Öt év hosszú idő. Sok diákunk többször is járt már 

Szombathelyen, megismerkedtek az ottani diákokkal, 

tanáraikkal s az iskolájukkal is. De akiknek még nem volt alkalmuk részt venni a közös 

programjainkon, vajon mit tudnak baráti iskolánkról? Íme, néhány fontos információ:  

A Reményik Sándor költő nevét viselő egyházi általános iskola nagy figyelmet fordít ökumenikus 

szellemben a keresztény értékek közvetítésére, a gyerekek jellemének formálására. Az alsó tagozatban 

iskolaotthonos, egész napos tanítást valósítanak meg, a felső tagozaton pedig szaktantermi oktatást 

alakítottak ki. Elsőtől kezdve tanulnak idegen nyelvet, a diákok angol és német közül választhatnak. 

Kiemelt figyelmet fordítanak a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra egyaránt. Az iskola művészeti 

tagozatán néptánc, hangszeres játék, környezet- és kézműves kultúra, színművészet várja az érdeklődő 

diákokat. A szakköri és szabadidős foglalkozások széles palettája áll a tanulók rendelkezésére, 

legalább 25-féle tevékenység közül választhatnak. Az iskola 400 diákja évfolyamonként két-két 

párhuzamos osztályban tanul, s mintegy 50 pedagógusból álló tantestület irányítja őket. Az iskola 

számos rendezvényt szervez diákjainak: évente megrendezik a Gazdag Erzsi vers- és mesemondó 

versenyt, a Reményik-napokat, közlekedési versenyt, DÖK napot, bemutatkozó nyílt napot tartanak, 

sulirádiót működtetnek, nyári táborokkal színesítik az iskolai életet. A Határtalan-pályázat elnyerése 

által pedig évente eljutnak a Felvidékre, így a mi iskolánkba is. 

                                                                  Lacza Aranka 
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Humán versenyeink az őszi időszakban 
 

 Alig indult be szeptemberben a tanítás, megszokott őszi versenyeinkre már el 

is kezdhettük a felkészülést. Idén is számos megmérettetés várta diákjainkat.  

Akik érdeklődnek a helyi érdekességek és a történelem egyes korszakai iránt, 

s szeretik a játékos, gondolkodtató feladatokat, jó néhány műveltségi vetélkedőbe 

bekapcsolódhattak. A környék iskolái rendszeresen meghívnak minket történelmi és 

irodalmi jellegű műveltségi szellemi játékokra. A vetélkedők sokszínűsége 

hatékonyan fejleszti a gondolkodást, a problémamegoldó képességet és a kreativitást, 

így érdemes foglalkozni e szórakoztató, játékos feladatokkal. Tanulóink közül 

néhányan megkedvelték ezeket a versengéseket, s évről évre részt vesznek a 

meghirdetett vetélkedőkön.  

A búcsi Katona Mihály Alapiskola mindig igényes versenyeket szervez. Idén a reformáció 

500. évfordulója kapcsán Luther Mártonra és a reformáció kialakulására esett a választásuk. A 

terjedelmes és sokrétű téma alapos felkészülést kívánt, így már hetekkel a verseny előtt tevékenyen 

dolgozott csapatunk: Beke Vivien, Zsidek Dóra, Keresztes Botond és Marikovecz 

Péter. Készülve a búcsi vetélkedőre, váratlan meghívást kaptunk a magyarországi 

szombathelyi testvériskolánktól, akik ugyancsak a reformáció témáját hirdették meg 

vetélkedőjükön, kiegészítve irodalmi kérdésekkel. A részvétel feltétele vegyes csapat 

volt, azaz több évfolyamból kellett a diákokat kiválogatni. Szombathelyre végül a Beke 

Vivien, Marikovecz Péter, Kajan Dóra és Žigo Boglárka alkotta csapat utazott, akik 

nagyon ügyesen oldottak meg minden feladatot, s megnyerték az igényes nemzetközi 

versenyt! A két kilencedikesnek sokat segített ez a győzelem, erőt adott nekik a 

folytatáshoz, hogy a búcsi vetélkedőre is maximálisan fel tudjanak készülni. A 

kilencedikes diákjaink csapata Búcson is jól szerepelt, az alapos tudást igénylő összetett 

feladatokkal is megbirkóztak, s a dicséretes negyedik helyen végeztek. 

A perbetei alapiskola is minden évben meghívja diákjainkat a történelmi 

tematikájú Rákóczi-napra, ám a rengeteg versenyünk miatt nem mindig tudtunk eleget 

tenni meghívásuknak. Idén azonban a hatodikosok csapata – Pilinszky Evelyn, 

Bresztyák Jázmin és Žigo Boglárka szívesen bekapcsolódott a Szent László 

királyunknak emléket állító rendezvénybe: nagyon szép plakátot készítettek, sok új 

ismeretet szereztek, s mindannyian nagy dicséretben részesültek. 

A Dunaszerdahelyen megrendezett helyi értékeket kutató Kincskeresők 

országos diákkonferencia rendszeres résztvevői Keresztes Botond és Marikovecz 

Péter, akik idén is nagy érdeklődéssel készítették történelmi témájú prezentációjukat. A 

második világháború utáni kitelepítés témáját dolgozták fel, s készítettek beszélgetést a szentpéteri 

születésű Kozsdi Margit nénivel, aki kisgyerekként élte meg családja elhurcolását Magyarországra. Az 

igényes témát a szakavatott zsűri nagyra értékelte, s a fiúk ezüstsávos minősítést szereztek. 

A szavalást kedvelő diákok számára is bőven akadt megmérettetés az elmúlt 

időszakban. A Kossányi-hét keretében került sor a Kossányi József Vers- és 

Prózamondó Versenyre, ahol 17 tanulónk szerepelt dicséretesen (eredmények a 7. 

oldalon). Évről évre bekapcsolódunk a Pislákoló mécses szavalóversenybe is, melynek 

komáromi országos döntőjén iskolánk 7 tanulója vett részt. A keresztény kulturális 

értékek és irodalom népszerűsítésére irányuló nem hagyományos szavalóversenyen 

Zsidek Orsolya kategóriájában 3. helyezést ért el. Ugyancsak rendszeres résztvevői 

vagyunk a pozsonyi Kulcsár Tibor Szavalóversenynek, ahová szlovákiai magyar 

költők és prózaírók műveivel lehet benevezni. Kajan Dóra és Valakovič Mária szép 

előadásukkal méltón képviselték iskolánkat.   

Iskolánk számára örömteljes, hogy diákjaink szívesen kapcsolódnak be ezekbe 

a sok-sok tanulással járó versenyekbe, hisz ez azt jelenti, fontos számukra a nemzetünk 

múltja, irodalma. Remélhetőleg azt is tudatosítják, hogy a versenyeken elsajátított 

ismeretek saját épülésüket szolgálják, erősítik nemzeti hovatartozásukat és egészséges 

személyiségfejlődésüket.      Lacza Aranka 
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Volt diákjaink visszajárnak.. 

2015-ben indult iskolánkban egy 

kezdeményezés, melynek lényege, hogy volt 

diákokat hívunk vissza egy beszélgetésre, hogy 

elmeséljék, milyen utat vett az életük, mióta 

elhagyták egykori alapiskolájukat.  

Az előző tanév végén vendégül láthattuk 

Cserge Zsoltot és Jakab Tamást, idén ősszel 

pedig Pintér Emesét, akik színes történeteikkel 

kápráztatták el felső tagozatosainkat. 

Cserge Zsolt 
agrármérnöki diplomájával a 

Földművelésügyi 

Minisztériumban szerzett 

tapasztalatait osztotta meg a 

gyerekekkel. A diákjaink 

számára kicsit nehézkes témát 

néhány jópofa történettel 

színesítette. Elmesélte 

kalandos történetét, amit 

egészen fiatalon, 

huszonévesen élt át, amikor 

egyedül utazott haza az 

Egyesült Államokból.  

Jakab Tamást is 

vendégül hívtuk, aki folyami hajók kapitányaként 

Hollandiában a vízen találta meg a számára 

megfelelő szakmát. Tamás részletesen elmesélte 

diákjainknak, hogyan lehet külföldön 

munkavállalóként a ranglétra első fokáról indulva 

egyre feljebb és feljebb jutni. Beszámolójából 

betekintést kaptunk, hogy melyek azok a szintek, 

fokozatok, amelyek elérésével a munkavállaló 

felelősségteljesebb munkát, és ezáltal „jobb” 

fizetést kaphat. 

Pintér Emesét ugyan csak kisiskolásként 

mondhattuk szentpéteri diáknak, de örömmel 

fogadta el meghívásunkat, és mesélte el nekünk a 

légiutaskísérők munkájának nehézségeit és szép 

pillanatait. Az elmúlt öt évét Angliában egy 

légitársaság stewardesseként ég és föld között 

élte. Emese történeteiből megismerhettük a 

repülés és utazás szépségeit, illetve az ezzel járó 

fárasztó munka árnyoldalait is. Vicces 

történetekből nála sem volt hiány a diákok nagy 

örömére. Dinamikus és fiatalos előadásmódját 

végül nagy tapssal jutalmazta az érdeklődő 

közönség.  

Mindhárom vendégünk örömmel fogadta 

el meghívásunkat, és bíztatták felsőseinket, hogy 

merjenek nagyot álmodni. Bár Zsolt, Tamás és 

Emese is más szakmát, más országot és más 

életsílust mutattak be tanulóinknak, a nyelvek és 

nyelvtanulás fontosságát ugyanúgy 

kihangsúlyozták.  

Ezúton is további sok sikert és 

egészséget kívánunk munkájukhoz! Köszönjük, 

hogy itt voltatok, gyertek el máskor is!  

L.Zs.
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Mert olvasni jó 
A könyvtár változatlanul várja ebben az 

iskolaévben is a tudásra szomjazó diákokat, 

pedagógusokat, szülőket és könyvbarátokat. 

Az ovisokat és a „nagy” elsősöket hívogatja a 

könyvespolcon pihengető Micimackó, Pom Pom, 

Pöttyös Panni, Bogyó és Babóca.  

A nagyobb diákoknak a képregényeket, vagy a 

moziból megismert Egy ropi naplóját ajánlom.  

Számtalan ismeretterjesztő kiadvány is megtalálható 

könyvtárunkban. Régebbi és újabb folyóiratok 

segíthetik a beszámolókat, projekteket készítő tanulók 

munkáit. 

Sokan közületek az ajánlott olvasmányokat szintén az iskolakönyvtárból 

kölcsönzitek, ami nagy öröm számomra. Néhányan érdeklődtök is, én milyennek 

találom ezeket az olvasmányokat, és tényleg elolvastam-e. Tehát a bizalom is megvan 

közöttünk.            

Köszönöm, hogy életet leheltek a könyvtárba, nem porosodnak a könyvek a polcokon. 

                                                                                     Sárközi Anasztázia- könyvtáros 

   

Iskolákat összekötő 

könyvjelző 
 

Idén, immáron 8. alkalommal 

kapcsolódott be iskolánk a Szlovák 

Pedagógia Könyvtár szervezése által 

meghirdetett  „ Záložka spája česko- 

slovenské školy” című pályázatba. Ezen az 

éven csehországi iskolát sorsoltak ki nekünk, 

mégpedig a Masaryk Alapiskolát 

Rokycanyban. A téma ezúttal a következő 

volt: A könyvek titokzatos világa.  

Segítségemre volt Konkolyi Ferenc 

tanító bácsi és Sýkora Adrianna tanító 

néni, akik a gyerekekkel közösen 

megtervezték és elkészítették a 

könyvjelzőket. A csere októberben sikeresen 

megtörtént.  

A pályázat célja az volt, hogy 

közelebb kerüljenek egymáshoz az iskolák, a 

tanulók bővíthessék tudásukat, 

ismerkedjenek egymás kultúrájával, 

erősödjön bennük a segíteni akarás. 

Remélem, jövőre még többen 

kapcsolódunk be ebbe a nemes, szép és 

érdekes pályázatba. 

Sárközi Anasztázia- könyvtáros 
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Bepillantás a napközi 

életébe 

        A 2017-18 –as tanévkezdés a megszokottnál 

is mozgalmasabb volt nekünk, napköziseknek. A 

harmadik, negyedik és ötödik osztályosok kaptak 

helyet a 2. csoportban, összesen 22 gyermek.  

Rögtön a tanévnyitó után jött a hír a falu vezetésétől, hogy vendégül látjuk 

Nagyszombat focicsapatát /Spartak Trnava/. Ez számunkra azért volt érdekes, mert a 

gyerekek közül sokan látogatják a kicsiknek szervezett fociedzéseket. Szeptember 13-a 

volt a nagy nap, amikor is a kis focistapalánták vezették fel a nagy focistákat a 

pályára. Szép új mezeket kaptak, és mindnyájan nagy megilletődéssel vonultak pályára a 

nagy játékosok kezét fogva. Igazi élmény volt ez mindnyájunk számára. 

       Már szeptemberben elkezdtünk készülődni a 

Kossányi rajzversenyre, melyre az iskolánk által rendezett 

Kossányi – hét keretében került sor. 14 alkotással neveztünk 

be a versenyre, melyet nagyon eredményesnek mondhatunk. 

A 14 rajzunk közül az első kategóriában 1. helyezett lett 

Pócsa Erik, Árgyélusmadár szendereg c. illusztrációja. 

Ugyanebben a kategóriában Szentpéter c. versillusztrációval 

4. díjat kapott Füle Benedek és különdíjas lett Csanádi 

Kamilla. A második kategóriában is sikerült egy különdíjat 

elhoznunk, mégpedig az Örök Magyarország c. 

versillusztrációval, melyet Korbel Erika kapott. A 

megmérettetés jót tett nekünk, főleg a sikerek, hiszen a 

Kossányi - hét elteltével már nagyban készültünk a legújabb 

versenyre, melyet a Komáromi Művelődési Központ 

rendezett meg Hol volt, hol nem volt… címmel. A versenyre 

három rajzzal neveztünk be, és a harmadik kategóriában 1. 

helyezett lett Urbánek Petra Kőleves c. alkotása. 
Legnagyobb örömünkre ez az alkotás a kerületi versenyen is megállta a 

helyét, hiszen ott is 1. helyezettek lettünk. Következett egy nemzetközi 

verseny Karácsonyi képeslapok címmel, ide is küldtünk 4 rajzot, majd a 

Feszty-kép rajzverseny, ahová 7 alkotással nevezünk be, a marcelházi 

iskola által meghirdetett ”Zelené srdce” c. rajzversenyre pedig  4 rajzot 

küldtünk. Ez 

utóbbiaktól még 

várjuk a 

kiértékelést.  

Természetesen a 

rajzoláson kívül 

még sok mást is 

csinálunk a napköziben, hiszen a házi feladat 

elkészítésén kívül sokat játszunk, 

beszélgetünk, hiszen az önfeledt játék öröme a 

gyermeki lélek számára a legfontosabb.  

      Ádvent van, nagy léptekkel közelít a 

karácsony. Itt az elcsendesedés ideje, 

készülődünk a karácsonyi ünnepi műsorunkra. 

Ezúton kívánunk minden kedves szülőnek, 

iskolabarátnak Istentől megáldott, boldog 

karácsonyt! 

                                                                                                 Pócsa Ágnes 
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DÖK 
Idén szeptemberben 

felröppent a hír, miszerint 

több év kihagyás után a 

DÖK újra hallat magáról..  

Az alsó tagozatosok 

talán még nem is hallottak 

róla/rólunk, hát foglaljuk 

csak össze mi is ez a furcsa 

szócska.  

A DÖK - 

Diákönkormányzat illetve 

más néven Diákparlament, 

amely azért jött létre, hogy a 

diákok érdekeit képviselje, 

mindezt oly módon, hogy 

maguk a diákok is részt 

vegyenek a munkában, az 

iskola életében, és ez által 

iskolánkat még inkább 

otthonuknak tekintsék.  

És hogy hogyan is állt 

össze a DÖK csapata?  

A felső tagozaton minden osztály választott magának két 

képviselőt. Tehát osztályonként ez a két diákot jelent, akik a többiek, 

azaz osztálytársaik kéréseit, panaszait, ötleteit tolmácsolják a DÖK 

felé. 

Ne habozzatok hát, ha problémátok van, esetleg valami szuper 

ötletetek a jövőre nézve, akkor keressetek minket..   

Mivel ott vagyunk a mindennapokban, de mégis láthatatlanul, 

arra gondoltam, hogy szükségünk lesz egy menő logóra, hogy Ti is 

könnyebben megtaláljatok.  

A logó megtervezésében pedig segítségeteket kérném. Tehát:  

 

F E L H Í V Á S ! ! !  

Tervezz iskolánk Diákönkormányzatának egy klassz logót! 

A logók sorsáról a DÖK tagjai és tanáraitok fognak dönteni. A nyertes 

logó tervezője természetesen nem marad jutalom nélkül. ;-) 

 

Feltételek:  

- jól láthatóan tartalmazza a 3 betűt (D Ö K) 

- tartalmazzon egy okos baglyot 

- ne legyen nagyobb, mint 20cm x 20cm 

- lehet színes vagy fekete-fehér 

- készülhet bármilyen technikával 

- lehet digitális illetve hagyományos rajz 

A karácsonyi szünet nagyszerű lehetőség lesz arra, hogy szép logókat 

tervezzetek nekünk. Rajzaitokat leadhatjátok az osztályfőnökötöknek, a 

leadás határideje 2018. január 23.  

 
2017.11.4-én 

iskolánk is bekapcsolódott a 

„Gyermekek órája” 

(Hodina deťom) elnevezésű 

nyilvános gyűjtésbe.  

 

E péntek délelőttön 

a diákönkormányzat 

tagjaival nyakunkba vettük a 

falut, illetve a gyűjtésre 

vonatkozó meghatalmazást, 

az urnákat, és ellátogattunk 

néhány helyi vállalkozóhoz, 

hogy támogassák e nemes 

célkitűzést. A hosszú séta 

után a gyűjtésben részt vevő 

segítők az osztályokat is 

végigjárták, hogy az 

adakozni vágyók 

bedobhassák a támogatásra 

szánt összeget a gondosan 

lezárt és lepecsételt 

dobozkákba.  

Az adományokból befolyó összeggel az alapítvány 

gyermekotthonokat, krízisközpontokat, illetve rehabilitációs 

berendezések megvásárlásával kórházakat támogat. 

A segítségért nagy köszönet jár Bresztyák Jázminnak, Szabó 

Lacinak, Gyarmati Bencének és Marikovecz Dávidnak, akik a 

hideg ellenére is elszántan vették ki a részüket a gyűjtésből.  

Az adományokért viszont mindenkinek köszönet jár. Köszönjük szépen! 

L.Zs. 
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A Napsugár óvoda őszi programjai 
 

„Szentpéteri szőlőhegyen két szál vessző ♫♪♫…” hallatszott az ovis gyerekek 

műsorából szeptember 30-án, mikor fellépésen voltunk velük a szüreti ünnepségen. 

Játékos, zenés, verses őszi összeállítással készültünk. A szüreti mulatság igazán jó 

hangulatban zajlott. 

Október 4-én ellátogatott ovinkba Angyal 

Réka néni mesemondó. A széttáncolt cipellők c. mesét 

adta elő bábok segítségével, s a mesébe ovisainkat is 

aktívan bevonta. Tartalmasan, hangulatosan telt a 

délelőtt. Gazdagabbak lehettünk egy újabb szép 

mesével. Az előadás végén pedig közösen is eljártunk 

egy táncot. 

Október 12-én Az egészségtudatos életmód 

keretén belül megtekinthettünk egy újabb tanulságos 

mesét Védd a természetet címmel, melyet két 

Magyarországról érkezett színész adott elő 

az ovisoknak és az alsó tagozatos 

kisdiákoknak az iskola Kossányi-

termében. Ismét egy élményekben 

dús történetnek lehettünk 

részesei. Nagyon ügyesen, ötletesen vonta be a két színész a gyerekeket 

is az előadásba. 

Október 19. Nem hiába adtunk olyan címet 

rendezvényünknek, hogy Tök jó buli, mert szerintünk valóban tök jó 

volt. Ott, ahol együtt alkot fiú, lány, gyerek,  

felnőtt, anya – apa – tesó, nincs is annál szebb, 

jobb és még a jobbnál is  jobb  alkotás. A 

„tökbulin” sütő- és dísztökökből 

barátságos vagy kalózhoz illő harcias, 

ravasz nézésű figurák, továbbá állatos 

figurák is készültek. Pihenésképpen várta őket a 

terülj, terülj asztalka a sok-sok finomsággal.  A kedves szülők 

sütőtökből készítettek ízletes pogácsákat, süteményeket, 

mindemellett meleg teával, üdítővel melegedtek a 

tábortűznél. Akiknek volt egy kis sütögetnivalójuk, 

sütögethettek is. Mire besötétedett, a kis mécseskék, melyeket 

a töklámpásokba helyeztünk, szépen bevilágították az udvar 

sötétjét. Egy ideig díszítették az óvoda bejáratát, huncutul mosolyogtak 

ránk, ahogy reggelenként oviba jöttünk. 

Október 25. - Sportversenyen vettek rész ovisaink az iskola tornatermében, 

ahol játékos versenyeken mérték össze erejüket.  

Ugyanezen a napon délután salátakóstolón voltunk a nagycsoportosainkkal az iskola éttermében. 

Megcsodálhattuk a szebbnél szebb zöldségekből és gyümölcsökből 

készült kreációkat. A finom salátákból kóstolhattunk is. 

Október 27. - a Kossányi-hét záró 

ünnepségére fellépéssel készültünk 

nagycsoportosainkkal. Néptáncot tanítottunk be a 

gyerekeknek, valamint őszi témájú verseket 

szavaltak. 

November 7-én ellátogattunk a fogorvosi 

rendelőbe A fogorvos néni a látogatásunk alatt 
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tanácsot adott a gyerekeknek a fog ápolásával 

kapcsolatban: legyen öröm a fogmosás, harc a fognyüvő 

manók ellen, sok gyümölcs és zöldségfogyasztás. 

„Kinek van egy csöpp esze, barátja a fogkefe, mert ha 

nem lesz barátja, előbb-utóbb megbánja.” 

November 14. - Látogatás a helyi idősek 

otthonában 

„Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb, 

ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét 

a rendkívülivel, az emberivel, a jóindulatával és az 

udvariassal, tehát az ünneppel.”  /Márai Sándor/ 

Az idős emberekről, az ő tiszteletükről szólt az a 

délelőtt, amikor ovisainkkal meglátogattuk az idős 

embereket az otthonban. 

„Száguldva vágtat, rohan az idő, sorra váltja 

egymást föl a hetek, minden nyár gyorsabb, mint az előző, 

az időnek nem mondhatsz állj meg-et.. /Zsoldos Imre/ 

Tiszteletünk magába foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és annak kifejezését, 

hogy a társadalomnak hasznos tagjai, hiszen mindannyiunknak nagy szüksége van rájuk. Szükségünk 

van mindarra az élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel csakis ők rendelkeznek, és a 

türelemre, elfogadásra, ahogy tanítanak, nevelnek bennünket. Tiszteljük az időseket, erre tanítjuk mi is 

a kis ovisainkat.         Kovács Otília 

 

LET’S DRESS UP! 
 

A jó megjelenés a kölcsönös tisztelet kifejezésének eszköze is.  

1. Igényesség  

Amikor először találkozunk valakivel, még mielőtt bemutatkoznánk és 

bármit is mondanánk magunkról, a külsőnk, a mosolyunk, az 

öltözékünk már beszél. Akkor igényes a megjelenés, ha minden apró 

részletre figyel a tulajdonos.  

2. Ápolt arc 

Mivel beszélgetés közben egymás szemébe 

nézünk, vagy legalább az arcra, ez az a 

testrész, amit a legtüzetesebben 

megszemlélünk. Így az egészséges fogsor, 

a magabiztosságot sugárzó mosoly, a szolid 

smink, a megfelelő frizura többet számít, 

mint hinnénk!  

3. Elegancia  

Vagy más szóval: tisztelet. Megtisztelni a 

környezetet egy színvonalas megjelenéssel. Ezzel is befolyásolni tudjuk 

azt a képet, amit alkotnak rólunk. Aki elegáns és mindig a saját szintjénél 

eggyel előrébb öltözködik, az hamarabb el is jut oda. 

4. Viselkedés 
Ha már megvan a megfelelő öltözet és minden részlet passzol, tanácsos 

ezeknek megfelelően viselkedni is. 

A jó megjelenés feltétele az alkalomhoz illő, a szokásos társadalmi 

elvárásoknak, valamint az ápoltság és a tisztaság követelményének 

megfelelő öltözet, amely egyben kényelmes közérzetet is biztosít. 

Mgr. Domján Ildikó 
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Sportrovat  
A sportrovat idei számában szeretnénk 

ismertetni azokat az eseményeket, amelyeknek 

eddig részesei voltunk. 

Kezdenénk egy hiánypótlóval még az 

előző tanévből. A júniusi hónapban vettünk részt  

Érsekújvárban a  „17. Beh olympijského dňa“ 

kerületi versenyen, ahol iskolánk legfiatalabb 

tanulói is kipróbálhatták gyorsaságukat, 

kitartásukat. A nagyszámú mezőnyben az első 

osztályosok között Hajabács Réka a harmadik, 

Kardos Patrícia pedig az 5. lett. A 2-3.osztályos 

tanulók csoportjában a fiúknál a legjobb 

eredményt Török Kristóf érte el, aki 

harmadikként ért a célba. Pócsa Erik és Farkaš 

Erik szintén jól versenyeztek, ők 

a középmezőnyben végeztek ( a 168 m-es távon 

csak 3 másodperc volt a hátrányuk az első 

helyezetthez képest). Ugyanebben a kategóriában 

a lányoknál Váradi Ramóna 5. lett.  
Az 5-6. osztályos kategóriában 

a lányoknál Žigó Boglárka, a fiúknál pedig Holec 

Dániel egyaránt a második helyen ért be a célba. 

Nagy dicséret illeti tanulóinkat, akik a nagy 

melegben is tudtak küzdeni. 

Az „új“ tanévévet a már szokásos mezei 

futással kezdtük, itt az idén nem szerepeltünk túl 

jól, a fiúk és a lányok is 

a 17. Helyen végeztek.     

Ezután 

elmentünk Izsára az 

alsó tagozatosok 

atlétikai versenyére, 

ahol Petrik Krisztofer 

kislabda-hajításban az 

első, ugyanebben 

a számban Tőrők 

Kristóf a harmadik 

helyen végzett. 

A Kossányi- 

héttel egyidőben kezdődött el a Nyitrai kerület 

lövészeti versenye is, ahol szintén képviseltük 

iskolánkat. 

A négyfordulós 

lövészeti versenyen az 

egész Nyitrai kerület 

legjobb lövészei 

indultak. 

Még az 

októberi hónapban 

került sor a járási tollaslabda versenyre, ahova 

a egy teljesen új csapattal indultunk el. Így is 

nagyon szép eredmények születtek, a lányoknál 

a Kovács Evelyn és Varga Renáta összeállítású 

csapat a második, míg a fiúknál Marikovecz 

Dávid és Keresztes Botond a harmadik helyet 
szerezték meg.  

Szintén októberben került sor a XIII. 

Kárpát-medencei Összmagyar Diákbajnokság 

felvidéki fordulójára és a X. Kossányi Kupa 

asztalitenisz tornára, ahol Kovács Evelyn 

a harmadik helyen végzett. 

Ezt követte a szintén négyfordulós, 

általános iskolák 

számára szervezett 

mini röplabda 

bajnokság első 

fordulója, ahol 

iskolánk 

röplabdacsapata az 

első fordulóban 

Komáromban csapott 

össze a komáromi és 

újgyallai 

ellenfeleivel. Csapatunk tagjai: Holec Dániel, 

Gabriel Daniel, Sárközi Péter, Gál Carlos, 

Kováč Panka és Židek Zoé.  
Másnap Deákira látogattunk el, ahol két 

év után értünk el szintén nagyon nagy sikert. A 

deáki alapiskola teremfoci bajnokságán a 

következő eredmény született:  

1. Szentpéter, 2. Sókszelőce,  3. Vágsellye,  4. 

Deáki,  5. Zsigárd,  6. Pered,  7. Farkasd 

Nagyon színvonalas verseny volt, ahol minden 

csapat a tudása legjavát adta. Csapatunk 

a következő ősszállításban szerepelt: Marikovecz 

Dávid és Péter, Gyarmati Bence, Ruháš Alex, 

Kelkó Máté, Kolarovský Richárd, Holec Dániel 

és Takács Zoltán.  
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Novemberben 

vettünk részt a járási 

lövészeti versenyen, ahol 

az idősebbek 

kategóriájában az 

A csapatunk a második 

helyen végzett. (Ladányi 

Tamás, Jančár Nikoletta, 

Pivoda Katalin). 

A fiatalabbaknál csapatunk 

a harmadik helyet szerezte 

meg (Krén Krisztián, 

Ruháš Alex, Gabriel 

Daniel és Holec Dániel). 

Egyéniben Krén Krisztián 

a harmadik, Jančár 

Nikolett a negyedik 

helyen végzett.  
A novemberi 

hónapban iskolánk 

szervezte a járási 

asztalitenisz versenyt, 

ahova szintén nagy 

várakozással indultunk. 

Tanulóink itt is 

megmutatták, hogy tudnak 

pingpongozni. A fiúcsapatunk: Marikovecz 

Dávid és Péter, valamint Keresztes Botond 

a második helyen, a lányoknál Kovács Evelyn, 

Kolarovský Nikolett, Kajan Angelika 

a harmadik helyen végeztek. 
November utolsó napján szerveztük meg 

a Kossányi Kupa fociversenyt, ahol az 

A csapatunk kicsit nehézkesen, de megszerezte 

a harmadik helyet, a B csapatunk a 8.helyen 

végzett.  

Az őszi hónapokban diákjaink a sakk 

terén sem tétlenkedtek. Csémy Dániel a Rapid 

sakkversenyen  az első helyen, csoportban pedig 

Csémy Dávid és Pál  is a 2.helyet szerezték meg. 

A Bátorkeszin rendezett Europress Kupán 

Dávid 2. lett. Pali a XIII. Összmagyar Nemzeti 

Diákbajnokság felvidéki fordulóján 2. 

helyezést ért el, így ő volt az egyik, aki a 

Felvidéket képviselte Székesfehérvárott a 

döntőben, ahol a 7. helyen végzett. Október 16-án 

8 diákunk  vett részt a VII. Jóka Kupán Tatán, 

ahol Csémy 

Dávid a 3. 

helyen, 

Palugyai Bence 

pedig a 4. 
helyen végzett. 

November 15-én 

iskolánk volt a 

házigazdája a 

járási sakk 

tornának. A 

versenyen 7 

iskola 27 diákja 

vett részt. A 

legszebb 

eredményt 

Csémy Dávid 
érte el, aki a fiúk 

kategóriájában 

3. helyezést ért 

el, és így ő volt 

az egyik, aki 

képviselte a Komáromi járást a tapolcsányi 

kerületi döntőben.  

A Csémy fiúk birkózásban is aktívak. A 

komáromi sportcsarnokban rendezték meg 

immár 15. alkalommal a Kúr Géza 

Nemzetközi Birkózóversenyt, amelyen 10 

ország csapatai, birkózói vettek részt, ahol 

Dávid súlycsoportjában az első, Dániel pedig  

a második lett. 

Ezen kívül beszámolhatunk még 

nagyon szép focieredményekről is, amelyet 

a falu focicsapatában játszó tanulóink értek el. 

Naszvadon a Polgár József emlékére szervezett 

focitornán a 2., a téli kispályás teremfoci 

tornán pedig ugyancsak a 2.helyen végeztek.  
 

Mgr. Konkolyi Ferenc, 

RNDr. Bukovszky János 
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Intézményünk támogatói: 
A Kossányi József Alapiskola és Óvoda mellett működő Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége, 

Szentpéter Község Önkormányzata, Kossányi család, Jövő Gyermeke Polgári Társulás,  

Bethlen Gábor Alap, Rákóczi Szövetség, Szerencsejáték ZRT, Nyitra Megye Önkormányzata, 

SZK Oktatásügyi Minisztériuma 

Hamran Tibor,  

 Ing. Majtán János, 

Bagin Béla, Kelko László, 

Krnáč Ottó, Zsidek Vilmos, 

Szabó Norbert, 

Miklósi József,  

Ölveczky család, 

Mgr. Kovács Tibor 

Nyul Gábor, Žigó Csaba, 

Csíkel Sándor, Zsidek Imre, 

Keszegh Mária, Horváth József,  

Markovics Péter 

 Csalava János,  

Ing.  Jobbágy Jolán, 

Gabriel család, Csere Krisztián,  

Viczena Péter, Senkár Tibor,  

Mészáros Klára 

és még sokan mások

 

Kiadja a Kossányi József Alapiskola és Óvoda 

Segítő tanítók: Bálint Angelika, Bencsík Ágnes, Bukovszky János, Bukovszky Nóra, Domján 

Ildikó, Kajan Anikó, Konkolyi Ferenc, Kovács Otília, Kovacsics Boglárka, Lacza Aranka, 

Pócsa Ágnes, Sárközi Anasztázia 

Tördelő: Fekeč Péter 

Főszerkesztő: Fekeč Péter 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOS - kártya  

 

Név: ………………………………………. 

Osztály: ………………………………….. 
A tanuló fel van mentve a felelés alól 2018. 

………...-én/-án……………..tantárgyból. 

Érvényes 2018. febr. 1-től – május 31-ig. 

Minden tanuló csak egy kártyát használhat 

fel!  

Felelési kártya  

 

Név: ……………………………………….. 

Osztály: …………………………………… 
A tanuló önkéntesen felel   

 

2018. …….……...........................….-én 

 

 …..………….........................tantárgyból. 

Sárközi Ádám – 3. o. 

 

Zsidek Dóra – 9. o. 


